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FORORD 

Rådgivende Biologer AS har gjennomført ungfiskundersøkelser på de lakseførende delene av Sogndalselva 

i Sogndal kommune 22-23. november 2018 etter oppdrag fra Sogndal Jeger-og sportsfiskarlag.  

Bestandene av ungfisk ble undersøkt med elektrisk fiske, og bestandene av gytefisk ble kartlagt ved 

drivtelling. Feltarbeidet ble utført av Bjart Are Hellen, Steinar Kålås og Thomas Tveit Furset. 

Laboratoriearbeidet er utført av Kurt Urdal og Harald Sægrov. 

Rådgivende Biologer AS takker Sogndal Jeger-og sportsfiskarlag ved Finn Stedje for oppdraget og for god 

hjelp i forbindelse med feltarbeidet, og for informasjon om vassdraget.  
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SAMMENDRAG 

Sikveland, S.E & B.A. Hellen 2019. Fiskeundersøkelser i Sogndalselva i Sogndal kommune. 

Rådgivende Biologer AS, rapport 2903, 15 sider, 978-82-8308-626-3. 

 

Den anadrome strekningen i Sogndalselva er 4,6 km, og har et totalt anadromt areal på 82 920 m². 

Elvestrekningen er ikke regulert. For å lette oppgangen til laksefisk er det bygget fisketrapper i Foss-

fossen, Ingafossen og Flugheimfossen. På 80- 90 tallet ble det utført kultiveringstiltak i elven ved 

utsetting av yngel. Yngelen som ble brukt hadde foreldregenerasjon fra villaks fanget i Sogndalselva.  

 

Tettheten av ungfisk av laks var god på stasjonen nedstrøms Foss-fossen, men avtok oppover i 

vassdraget. På de tre stasjonene mellom Ingafossen og Flugheimfossen var tettheten av ungfisk lav, og 

oppstrøms Flugheimsfossen ble det ikke fanget laksunger. Tettheten av ørretunger var lav i hele 

vassdraget, og tettheten av årsyngel var særlig lav.  

 

Antall gytelaks var også høyest nedstrøms Foss-fossen, og avtok oppover i vassdraget. Oppstrøms 

Flugheimfossen ble det kun observert én gytelaks. Gytefisk av sjøørret ble kun observert nedstrøms 

Foss-fossen. Det er fisketeller i trappen i Foss-fossen, og det ble registrert en oppgang på 30 laksefisk i 

2018. I sportsfisket ble det totalt fanget 26 laks og to sjøørret i 2018, den dårligste fangsten i 

Songdalselva på flere år. Lav forekomst av sjøørret i gytefisktellinger og i sportsfisket viser at 

sjøørretbestanden er svært liten. 

 

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning har vurdert at gytebestanden av laks og det høstbare overskuddet 

i perioden 2013-2017 var svært godt, og at gytebestandsmålet for laks var akkurat nådd i 2017. 

Gytebestandsmålet for laks i Sogndalselva ble ikke nådd i 2018, men for området nedstrøms trappen i 

Foss-fossen ble gytebestandsmålet akkurat innfridd. Det ble registrert relativt få gytefisk ved 

drivetellingen den 23. november. Det kan ikke utelukkes at en del av gytefisken kan ha gått ut før 

tellingen, men observasjonene ved drivtelling, sammen med de lave fangstene og tellinger i Foss-fossen 

viser en nedgang av gytefisk i elven, og man bør vurdere en reduksjon i beskatning av laksebestanden, 

og stanse beskatningen av sjøørret.  
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VASSDRAGSBESKRIVELSE 

Sogndalselva (vassdrag-nr.077.3A, figur 1) har utløp i Sogndalsfjorden i Sogndal kommune. 

Vassdragets nedbørfelt er på 174,5 km2. Middelvannføring ved utløp til sjø er på ca. 11,3 m³/s 

(http://nevina.nve.no/). I nedbørsfeltet ligger det flere små innsjøer og en stor innsjø, Dalavatnet 395 

moh. Deler av Steindalsbreen ligger innenfor nedbørsfeltet. Elven er per i dag ikke regulert, men det er 

planlagt et mikrokraftverk (Hundøla) i en sidebekk, men dette vil ikke påvirke vannføringen i elven i 

noen særlig grad (https://atlas.nve.no/, figur 1). 

 

Vassdraget har bestander av både laks og sjøørret (http://lakseregister.fylkesmannen.no/). Sogndalselva 

har en anadrom strekning på 4,6 km (figur 2). Bestandstilstanden for laks er tidligere vurdert til å være 

svært god basert på gytebestandsmåloppnåelse og høstingspotensiale, men genetisk integritet er vurdert 

til å være svært dårlig på grunn av moderat påvirkning av rømt oppdrettslaks (Anon. 2018). 

Sjøørretbestanden er vurdert som hensynskrevende, og lakselus er vurdert som avgjørende 

påvirkningsfaktor (http://lakseregister.fylkesmannen.no/). Det er tre fisketrapper langs elvestrekningen 

ved tre fosser; Foss-fossen, Ingafossen og Flugheimfossen. Det telles fisk i to fosser, Flugheimfossen 

og Foss-fossen, men det skilles ikke på art. Elvestrekningen oppstrøms Foss-fossen og videre opp mot 

Lerheim har vært stengt for fiske siden juli 2017, på bakgrunn av at det kun passerte et fåtall laks forbi 

telleren i Foss-fossen. Det har vært noen få utsettinger av yngel på 1980 og 1990-tallet med opphav fra 

stamfisk fra vassdraget. Det drives ikke med kultivering i vassdraget i dag. Våren 2019 er det gjort 

betydelige oppgraderinger av trappene i Foss-fossen og Ingafossen (Finn Stedje pers. medd. 2019). 

 

 

Figur 1. Kart over nedbørsfeltet til Sogndalselva. Stasjoner for elektrofiske er vist med grå punkter.  

http://nevina.nve.no/
https://atlas.nve.no/Html5Viewer/index.html?viewer=nveatlas%23
http://lakseregister.fylkesmannen.no/lakseregister/public/visElv.aspx?vassdrag=Sogndalselva&id=077.3Z
http://lakseregister.fylkesmannen.no/lakseregister/public/visElv.aspx?vassdrag=Sogndalselva&id=077.3Z
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Figur 2. Kart over nedre del av Sogndalsvassdraget i Sogndal kommune. Stasjoner for elektrofiske er 

avmerket med grå sirkler, og endelig vandringshinder er vist med rødt. Fisketrappene er vist med rød 

stiplet linje. Kartgrunnlag er hentet fra https://www.kartverket.no/. 

  

https://www.kartverket.no/
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FANGSTSTATISTIKK 

Det foreligger fangstatistikk for laks og sjøørret i Sogndalselva for perioden 1969 til 2018 (figur 3). 

Fangstene av laks har variert mye i perioden, særlig i årene 1969 frem til 1998. Fra 1999 til 2007 var 

det stort sett gode fangster, og gjennomsnittlig fangst per år var på 109 laks. De fire påfølgende årene 

var gjennomsnittlig fangst 38 laks per år. Deretter var det igjen en periode med gode fangster og fra 

2011 til 2016 var snittfangstene på 130 laks per år. De to siste årene har det igjen vært lave fangster, og 

i 2018 ble det bare fanget 26 laks (figur 3). Den store variasjonen i fangst ser man også for hele fylket, 

der fangst per år for fylket og Sogndalselva samsvarer etter 1993. Felles variasjon i fangst av laks for 

Sogndalselva og hele fylket indikerer samme sjøoverlevelse for laks i denne regionen.  

 

 

 
 

 

Fra 1969 frem til 1987 varierte fangstene av sjøørret mellom 2 til 42 individer med en snittfangst på 15 

individer, deretter fulgte tre år med svært høye fangster (118-131 sjøørret), før fangstene avtok igjen 

med unntak av ett år (110 individer i 1992). Siden 2005 har vært lave fangster av sjøørret (mellom 1-15 

individer per år (figur 3). 
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stolper) i Sogndalselva siden 

1969 for laks og sjøørret. Fra 

1979 til 1992 er laksefangstene 

delt i tert (<3 kg, grønn søyle) 

og laks (>3 kg, blå søyle). Fra 

1993 er fangst av laks delt 

mellom smålaks (<3 kg, grønn 

søyle), mellomlaks (3-7 kg, rød 

søyle) og storlaks (>7 kg, svart 

søyle). Linjene viser samlet 

fangst av laks eller sjøørret i 

resten av Sogn og Fjordane.  
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METODE OG DATAGRUNNLAG 

UNGFISK 

Ungfisktellinger ble utført med elektrisk fiskeapparat på syv elektrofiskestasjoner i elven 22. november 

2018. Informasjon om stasjoner, med vanntemperatur og ledningsevne, er gitt vedlegg 2 og vedlegg 3.  

 

I utgangspunktet ble det fisket tre omganger etter en standardisert metode som gir tetthetsestimater 

(Zippin 1958, Bohlin mfl. 1989), men på enkelte stasjoner ble det utført én til to gangs overfiske.  

Elektrofisket ble utført på lav vannføring.  

 

All fisk ble artsbestemt og lengdemålt, og et utvalg av fisk ble avlivet med benzocaine for 

aldersbestemmelse. Resten av fisken ble satt tilbake i elven. Alderen til ikke avlivet fisk ble vurdert ut 

fra lengdefordelingen. Estimert tetthet av aldersgrupper og totaltettheter for laks og ørret er oppgitt med 

konfidensintervall i vedleggstabeller. Dersom konfidensintervallet var større enn estimatet på en stasjon 

eller tetthet ikke kunne estimeres, ble tettheten beregnet ut fra total fangst på stasjonen og antatt 

fangbarhet på 0,4 for årsyngel og 0,6 for eldre ungfisk (etter Forseth og Harby 2013). Det samme ble 

gjort for stasjoner med én og to gangs overfiske. Antall blenkjer (små, umodne sjøørret) ble notert, men 

disse er ikke inkludert i tetthetsestimatene. Det samme gjelder ikke-anadrome fiskearter. 

 

Presmolttetthet er et mål på tettheten av fisk som er forventet å gå ut som smolt førstkommende vår. 

Smoltstørrelse, og dermed også presmoltstørrelse, er korrelert til vekst. Rasktvoksende fisk har i 

gjennomsnitt mindre smoltstørrelse enn saktevoksende fisk (Økland mfl. 1993). Presmolt er regnet som: 

Årsgammel fisk (0+) som er 9 cm eller større; ett år gammel fisk (1+) som er 10 cm og større; to år gammal 

fisk (2+) som er 11 cm og større; fisk som er tre år og eldre og som er 12 cm og større (Sægrov mfl. 2001). 

 

GYTEFISKETELLING 

Det ble gjennomført drivtelling i hovedelven i Sogndalvassdraget 23 november 2018. Tellingen ble 

utført av to personer som drev nedover elven med tørrdrakt, snorkel og maske. Observasjoner av antall 

fisk av ulike arter og i ulike størrelsesgrupper ble notert. Nærmere beskrivelse av metoden finnes i 

Sættem (1995) og Hellen mfl. (2004). 

 

Sjøørret ble inndelt i tre størrelseskategorier: <1 kg, 1-3 kg og >3 kg. Laks ble inndelt i smålaks (<3 kg), 

mellomlaks (3-7 kg) og storlaks (>7 kg). Det ble skilt mellom villaks og rømt oppdrettslaks basert på 

ytre morfologi. De ytre morfologiske forskjellene mellom villaks og tidlig rømt oppdrettslaks kan være 

små. I slike tilfeller blir fisken normalt bestemt som villaks, og andelen rømt oppdrettslaks er derfor 

antatt å være et minimumsestimat. I denne undersøkelsen ble det talt få laks i elven, og sikten var god. 

De aller fleste laksene ble relativt nøye studert, og feilvurdering regnes som lite sannsynlig. 

 

Ut fra gytefisktellingen ble eggtettheten estimert tilsvarende som for utregning av gytebestandsmål 

(Hindar et al. 2007, Anon. 2016a). Dette ble gjort ved å anta at andelen hunnfisk i gytebestanden av laks 

var 50 %, 60 % og 40 % blant henholdsvis smålaks, mellomlaks og storlaks. Antall egg per kg hunnfisk 

er antatt å være 1450 for laks (Hindar et al. 2007). Tilsvarende ble det for sjøørret antatt at andelen 

hunnfisk er 50 % i alle størrelsesgrupper, og at gjennomsnittsvekt for de ulike størrelsesgruppene var 

0,75 kg, 1,5 kg og 3,0 kg. Antall egg per kg hunnfisk av sjøørret er antatt å være 1900 (Sættem 1995). 

Ved utregning av eggtetthet har vi tatt utgangspunkt i et anadromt areal på totalt 82 920 m². 
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RESULTAT 

UNGFISK 

FANGST OG LENGDEFORDELING 

Det ble fanget 174 laksunger og 65 ørret på de syv stasjonene i Sogndalselva 22. november 2018. 

Gjennomsnittlig lengde for årsyngel av laks var 52 mm, ettåringer var 97 mm, og toåringer var 131 mm 

(figur 4). Det var et lite overlapp i størrelse mellom årsyngel og eldre laksunger. For ørret var 

snittlengden også 52 mm for årsyngel, 93 mm for ettåringer og 139 mm for toåringer, og 159 mm for 

ørret som er tre år eller eldre.  

 

 

Figur 4. Lengdefordeling for ulike aldersgrupper av laks og ørret som ble fanget og tatt med til 

aldersbestemmelse, samt fisk som kun ble lengdemålet i felt (grå) fra de syv elektrofiskestasjonene i 

Sogndalselva 22. november 2018. 

TETTHET 

Laks 

Total gjennomsnittlig tetthet av årsyngel laks i elven var 20 individer per 100 m², med høyest tetthet på 

stasjon 1 (83 per 100 m2), nedstrøms den første fisketrappen i Foss-fossen (figur 2, figur 5). Tettheten 

av eldre laks var også høyere på stasjonen nedstrøms første fisketrapp, og tettheten avtok oppover elven. 

Gjennomsnittlig tetthet for hele elven av eldre laks var 13 individer per 100 m². Det var ikke fangst av 

laks på stasjon 6 og 7, oppstrøms den tredje fisketrappen i Flugheimfossen.  

 

 

Figur 5. Fangst av laks og ørret for hver elektrofiskestasjon i Sogndalselva 22. november 2018.  

Ørret 

Total gjennomsnittlig tetthet av årsyngel ørret var tre individer per 100 m², med høyest tetthet på den 

øverste stasjonen (figur 5). Tettheten av eldre ørret varierte mellom stasjonene, med høyere tetthet på 
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stasjon 2 rett oppstrøms den første fisketrappen, og stasjon 7 øverst i elven (hhv. 18 og 17 individer per 

100 m2). Mellom andre og tredje fisketrapp var det lavere tetthet av ørret (figur 5). Total gjennomsnittlig 

tetthet av eldre ørret var 12 individer per 100 m².  

 

PRESMOLT 

 

Figur 6. Tetthet av fisk i presmoltstørrelse for hver av de undersøkte stasjonene. Merk at en del av 

ørretene kan være stasjonær fisk som ikke vil gå ut som smolt. 

 

Tettheten av presmolt (fisk store nok til å gå ut som smolt kommende vår) var relativt lav i elven figur 

6. Det var ingen registreringer av presmolt laks på de tre øverste stasjonene (st. 5-7), oppstrøms de to 

første fisketrappene (Foss-fossen og Ingafossen). Registreringene av presmolt for ørret reflekterer ikke 

nødvendigvis reell smoltproduksjon, siden en del av ørretene sannsynligvis er stasjonær elvefisk som 

ikke vil gå ut som smolt. Mengden fisk i denne størrelsen gir likevel en indikasjon på 

produksjonspotensialet for ørretsmolt i vassdraget.  

 

GYTEFISK 

Den 23. november 2018 ble det observert totalt 19 gytelaks i vassdraget, fordelt på ni smålaks (< 3 kg), 

ni mellomlaks (3-7 kg), og én storlaks (> 7) (tabell 1). Fjorten av individene ble observert nedstrøms 

Foss-Fossen. Det ble ikke registrert laksefisk mellom nederste og midtre fisketrapp. Mellom midtre og 

øverste fisketrapp ble det observert fire laks, og oppstrøms øverste fisketrapp ble det registrert ett 

individ.  

 

Med bakgrunn i gytefisktellingene er det beregnet en gytebestand på minimum 9 hunnlaks. Samlet vekt 

på gytehunnene er antatt å være 35 kg, som er 31 % av gytebestandsmålet (Anon. 2018). Total 

gjennomsnittlig eggtetthet for laks er estimert til å være 0,62 egg/m2 for hele det anadrome elvearealet 

på 82 920 m2. For området nedstrøms første fisketrapp i Foss-fossen var beregnet eggtetthet for laks 

1,97 egg/m2. Mellom første og andre fisketrapp var det ingen observasjoner av gytefisk. Videre 

oppstrøms mellom andre og tredje fisketrapp var eggtettheten 0,51 egg/m2, og oppstrøms de tre 

fisketrappene var eggtettheten 0,03 egg/m2.  

 

Det ble kun registrert syv gytende ørret; samtlige nedstrøms alle fisketrappene. Dette gir en beregnet 

eggtetthet på 0,11 egg/ m2 for hele vassdraget (tabell 1). Det ble også observert elleve blenkjer 

nedstrøms første fisketrapp, og én blenkje oppstrøms samtlige fisketrapper.  

 

Det ble ikke observert oppdrettsfisk ved tellingen.   
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Tabell 1. Antall gytelaks og gyteørret > 0,5 kg oppgitt i kg, som ble observert på de ulike 

elvestrekningene i Sogndalselva ved drivtelling 23. november. Total eggtetthet per m2 for hvert område 

er også oppgitt. 

Elvedel Areal (ha) 

 LAKS  ØRRET  

Lengde 

(m) 
< 3 kg 3-7 kg > 7 kg Tot. 

Egg 

pr. m2 
< 1 kg 1-3 kg > 3 kg Tot. 

Egg 

pr. m2 

Oppstrøms trapp 3 22,8 738 1 0 0 1 0,03 0 0 0 0 0,00 

Mellom trapp 2 og 3 31,0 1003 1 3 0 4 0,51 0 0 0 0 0,00 

Mellom trapp 1 og 2 8,3 268 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00 

Nedstrøms trapp 1 20,8 673 7 6 1 14 1,97 4 2 1 7 0,50 

Totalt 82,9 2682 9 9 1 19 0,62 4 2 1 7 0,11 

 

ANDRE OBSERVASJONER 

Det ble ikke registrert andre fiskearter ved fiskeundersøkelsene.  
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DISKUSJON 

Estimert tetthet av ungfisk laks og antall observert gytelaks var høyest nedstrøms første fisketrapp i 

Foss-fossen. På stasjonene oppstrøms første laksetrapp var tettheten av laks lavere enn man kan forvente 

i et laksevassdrag med stabil rekruttering, noe som tyder på at laksen har dårlig gytesuksess i øvre del 

av elven. For ørret var tettheten generelt lav i elven, og tettheten for årsyngel var høyest øverst i 

vassdraget. En ukjent andel av ørretene kan være stasjonær fisk (ørret som aldri går ut som smolt), og 

disse kan ikke skilles fra avkom av sjøørret. Det er uvisst om det går mer sjøørret opp for å gyte ovenfor 

fisketrappene, eller om ørretyngelen i dette området i hovedsak er gytt av stasjonære foreldre. Det ble 

kun registrert sjøørret nedstrøms første fisketrapp ved drivtellingen, og telleren i Foss-fossen skiller ikke 

på art, det blir derfor vanskelig å vurdere om sjøørret har gytesuksess ovenfor trappene.  

 

Det var gode forhold for elektrofiske på undersøkelsestidspunktet, men relativt lav ledningsevne kan ha 

medført noe underestimering av tetthet på enkelte stasjoner. Manglende reduksjon i fangst fra omgang 

til omgang på stasjon 2 indikerer at tettheten kan ha blitt underestimert (gjelder kun for årsyngel av 

laks), og at reel tetthet av årsyngel her kan ha vært noe høyere.  

 

Drivtelling i Sogndalselva forutsetter lav vannføring og pga. mye nedbør i oktober og november ble 

tellingene gjennomført noe sent på høsten (23. november 2018). Det kan ikke utelukkes at en del av 

gytefisken kan ha gått ut av elven før tellingen ble gjennomført, noe som kan ha ført til en 

underestimering av gytefisk. Det er heller ikke usannsynlig at enkelte fisk kan ha blitt oversett under 

tellingen, men det er uansett klart at det stod få gytefisk oppstrøms fisketrappen i Foss-fossen. I 2018 

ble det også registrert en oppgang av 30 fisk i Foss-fossen, noe som er det laveste som har blitt registrert 

for perioden 2004-2018 (vedlegg 4). Det skal kun ha blitt fisket fem laks og ingen sjøørret oppstrøms 

trappen i Foss-fossen i fiskesesongen (Finn Stedje pers.medd. 2019). Laksefangsten i sportsfisket i 2018 

var den dårligste på mange år, og reduksjonen var størst for smålaks (www.ssb.no, figur 3). Lav 

forekomst av sjøørret ved gytefisktellingen og i sportsfisket tyder på at sjøørretbestanden er svært liten, 

og denne bør derfor ikke beskattes. 

 

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning har vurdert at gytebestanden av laks og det høstbare overskuddet 

i perioden 2013 til 2017 var svært god. Det ble også vurdert at det kunne ha vært et større høstbart 

overskudd enn det som har blitt utnyttet, men at gytebestandsmålet ble akkurat nådd i 2017 (Anon. 

2018). Gytebestandsmålet for laks i Sogndalselva på 2 egg/m2 ble ikke oppnådd i 2018. Eggtettheten 

nederst i elven var betydelig høyere enn for områdene oppstrøms første fisketrapp ved Foss-fossen, og 

i dette området ble gytebestandsmålet akkurat nådd. Områdene oppstrøms øverste fisketrapp har svært 

få gyteområder for laks, da elven er svært stri og grov. Det er mulig å tilrettelegge for gyting i øvre del 

av anadrom strekning ovenfor Flugheimfossen, men for å få til stabile gyteområder må det sannsynligvis 

etableres noen terskler med svært store blokker i nedkant.   

 

Det ble registrert ungfisk av laks oppstrøms første og andre fisketrapp i Sogndalselva i 2000, men kun 

et par individer (Sivertsen 2000). Området oppstrøms tredje fisketrapp i Flugheimfossen ble ikke 

undersøkt. Vi er ikke kjent med at det foreligger nyere ungfiskundersøkelser etter dette. Basert på 

resultatene fra 2018 er ikke gytebestandsmålet for elven oppnådd. Tettheten av ungfisk er god nedstrøms 

Foss-fossen, men er lav oppover i vassdraget. Både fangstrapporteringer og tellinger i Foss-fossen viser 

en nedgang av gytefisk i vassdraget de siste årene. Vi anbefaler derfor at man reduserer beskatningen 

av laks for å sikre tilstrekkelig størrelse på gytebestanden, samt at gytebestanden av sjøørret bør ikke 

beskattes.  

 

 

 

http://www.ssb.no/
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VEDLEGG 

Vedlegg 1. Fangst av laks og ørret for hver omgang og hver elektrofiskestasjon, tetthetsestimat med 95 

% konfidensintervall og fangbarhet, samt total tetthet på elektrofiskestasjonene i Sogndalselva, 22. 

November 2018.  

Laks 

Stasjon 

nr 
Alder / 

gruppe 

Fangst, antall Estimat 

antall 

± 95 % 

CI 

Fangb. 

1. omg. 2. omg. 3. omg. 
4. omg. 

Sum  

1 0 40 20 11 71 82,5 14,6 0,48 

100 m² ≥1 23 15 6 44 52,2 13,2 0,46 

 Sum 64 35 17 116 135,8 - - 

2 0 5 8 7 20 29,0 - - 

88 m² ≥1 6 5 2 13 19,4 13,8 0,38 

 Sum 11 13 9 33 48,4 - - 

3 0 7 3 1 11 12,9 2,9 0,61 

91 m²  ≥1 6 3 1 10 12,0 3,6 0,57 

 Sum 13 6 2 21 24,8 - - 

4* 0 1 - - 1 5,2 - - 

48 m²  ≥1 1 - - 1 3,5 - - 

 Sum 2 - - 2 8,7 - - 

5* 0 2 - - 2 7,6 - - 

66 m²  ≥1 0 - - 0 0,0 - - 

 Sum 2 - - 2 7,6 - - 

6** 0 0 0 - 0 0,0 - - 

77 m²  ≥1 0 0 - 0 0,0 - - 

 Sum 0 0 - 0 0,0 - - 

7* 0 0 - - 0 0,0 - - 

77 m²  ≥1 0 - - 0 0,0 - - 

 Sum 0 - - 0 0,0 - - 

Totalt 0 55 31 19 105 19,6 27,3 - 

547 m² ≥1 36 23 9 68 12,4 17,6 - 

 Sum 92 54 28 174 32,2 45,1 - 

 *overfisket 1. omgang. **overfisket to omganger.  

 

Ørret 
Stasjon 

nr 

Alder / 

gruppe 

Fangst, antall Estimat 

antall 
± 95 % 

CI 

Fangb. 

1. omg. 2. omg. 3. omg. 
4. omg. 

Sum  

1 0 4 1 0 5 5,0 0,4 0,82 

100 m² ≥1 5 1 3 9 9,6 - - 

 Sum 9 2 3 14 14,6 - - 

2 0 0 0 0 0 0,0 - - 

88 m² ≥1 14 2 0 16 18,2 0,4 0,89 

 Sum 14 2 0 16 18,2 - - 

3 0 2 0 0 2 2,2 0,0 1,00 

91 m²  ≥1 2 1 0 3 3,4 0,8 0,71 

 Sum 4 1 0 5 5,6 - - 

4* 0 1 - - 1 5,2 - - 

48 m²  ≥1 2 - - 2 6,9 - - 

 Sum 3 - - 3 12,2 - - 

5* 0 0 - - 0 0,0 - - 

66 m²  ≥1 6 - - 6 15,2 - - 

 Sum 6 - - 6 15,2 - - 

6** 0 2 1 - 3 4,6 - - 

77 m²  ≥1 1 0 - 1 1,3 0,0 1,00 

 Sum 8 1 - 9 11,9 1,2 0,88 

7* 0 3 - - 3 9,7 - - 

77 m²  ≥1 8 - - 8 17,3 - - 

 Sum 11 - - 11 27,1 - - 

Totalt 0 11 1 0 12 3,4 3,3 - 
- 

- 
547 m² ≥1 45 5 3 53 11,8 5,1 - 

 Sum 56 6 3 65 15,1 6,0 - 
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*overfisket 1. omgang. **overfisket to omganger.  

Vedlegg 2.  Stasjonsbeskrivelse og lokalisering av elfiskestasjonene som ble overfisket i Sogndalselva 

22. november 2018.  

Stasjon Posisjon 
Areal 

(m2) 
Omganger 

Temp. 

(°C) 

Led.evne 

µS/cm 
Beskrivelse 

1 
32 V 397761 

6789873 
100 3 0,9 11,8 

Stein, småstein, litt grus og sand. 0-25 

cm dyp, <5 % mose, 0-0,5 m /s strøm, 

25 m våtbredde. 

2 
32 V 397221 

6789911 
88 3 0,8 10,8 

Stryk og flate partier. Stein og grus, 0-

25 cm dyp, <10 % mose, 0-1 m/s strøm. 

3 
32 V 396640 

6789896 
91 3 - - 

Steinbunn. 0-30 cm dyp, <5 % mose, 0-

1 m/s strøm.  

4 
32 V 396467 

6789965 
48 1 0,6 10,0 

Steinbunn, litt grus. 0-50 cm dyp, 0-0,5 

m/s strøm. 25 m bred elv.  

5 
32 V 396095 

6790004 
77 1 - - 

Stein, blokk, grus og sand. 0-20 cm 

dyp, ingen mose, 0-0,5 m/s strøm. 

Grunnområde.  

6 
32 V 394783 

6790340 
77 2 0,9 9,5 

Stein, litt blokk, sand og grus. 0-30 cm 

dyp, <10 % mose, 0-1 m/s strøm.  

7 
32 V 394555 

6790773 
77 1 0,7 9,5 

Stein og blokk med sand og grus 

innimellom. 0-30 cm dyp, <5 % mose 

0-1 m/s strøm 

 

Vedlegg 3. Stasjoner for elektrofiske i Sogndalselva, 2018. Det mangler bilde for stasjon 4 og 5. 

Stasjonsplassering er vist figur 2 og vedlegg 2.  

Stasjon 1                                                                   Stasjon 2 
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Stasjon 3                  Stasjon 6 

   
Stasjon 7 

       
 

Vedlegg 4. Antall registrerte fisk som passerte telleren i trappen i Foss-fossen i perioden 2004-2018. 

Tellinger for Flugheimfossen er ikke inkludert da tallene derfra er usikre (Finn Stedje. Pers. medd. 

2019). 
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